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  آئین نامه استاد مشاور
  فصل اول

  :مقدمه
این آئین نامه در راستاي هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفایی هـر چـه بیـشتر آنـان بـا               
تبیین اهدا، وظایف و ساختار اجرایی مشخص به منظور پیشگیري از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه هاي ارتقـاء          

ی، پژوهـشی، فـردي، اجتمـاعی، عـاطفی و رفـاهی دانـشجویان در مقـاطع مختلـف         علمی و رفع مشکالت آموزشـ    
ــکی و      ( تحــصیلی  ــکی، دندانپزش ــومی پزش ــري عم ــته و دکت ــته، کارشناســی ناپیوس ــاردانی، کارشناســی پیوس ک
  .تنظیم شده است) داروسازي

  تعاریف: 1ماده 
ت کـه مـسئولیت هـدایت تحـصیلی و     یکی از اعضاي هیأت علمـی دانـشگاه یـا دانـشکده اسـ     :   استاد مشاور -1-1 

مشاوره اي دانشجویان در مقاطع مختلف تحـصیلی را در زمینـه هـاي آموزشـی، پژوهـشی و فـردي بـر عهـده مـی                   
  .گیرد

یکی از اعضاء هیأت علمـی دانـشگاه یـا دانـشکده اسـت کـه وظیفـه برنامـه ریـزي و                :  مسئول استادان مشاور   -2-1
  . بر عهده داردنظارت بر فعالیت هاي استادان مشاور را

دانــشجوي فرهیختــه و عالقــه منــد در مقطــع تحــصیلی بــاالتر کــه در هــدایت تحــصیلی  :  دانــشجوي همیــار-3-1
  .دانشجویان به استاد مشاور کمک می کند

منظور کمیته مرکـزي اسـتادان مـشاور در سـطح دانـشگاه بـه ریاسـت معـاون                 :  کمیته مرکزي استادان مشاور    -4-1
  . تصمیم گیري در جهت اجراي آیین نامه استاد مشاور را بر عهده داردآموزشی دانشگاه است که

  
  اهداف: 2ماده 

   هدایت و نظارت مستمر بر روند تحصیلی دانشجویان -1-2
 شناسایی زمینه هاي آسیب پذیري و عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانـشجویان و تـالش در            -2-2

  جهت رفع آنها
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شجویان با شهر محل تحصیل، واحدهاي مختلف دانشگاه، مقررات و فراینـدهاي آموزشـی و    آشنا نمودن دان  -3-2
  پژوهشی

   شناسایی و حکایت از استعدادهاي درخشان و هدایت دانشجویان برتر -4-2
  

  :فصل دوم
   جایگاه استاد مشاور-3ماده 

  .وب می شود استاد مشاور به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محس-1-3
از ) در محـدوده مقـررات مربوطـه   (  استاد مشاور در زمینه مشاوره و هدایت دانشجویان در مـسائل آموزشـی        -2-3

جمله ثبت نام ، اخذ و حذف واحدها، حذف کلیه درس هاي اخذ شـده در یـک نیمـسال، تغییـر رشـته و انتقـال و                
 در موارد فوق منوط به نظر کتبی استاد مـشاور مـی      میهمانی داراي مسئولیت اجرائی بوده و هر گونه تصمیم گیري         

  .باشد
 استاد مشاور در حیطه هاي پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی صرفاً نقش هدایت کننده و مـشورتی دارد      -3-3

  .و می تواند نظرات کتبی خود را به معاونت پژوهشی و معاونت دانشجویی فرهنگی اعالم نماید
  اد مشاورنحوه انتخاب است: 4ماده 

  استاد مشاور ترجیحاً از میان اعضاي هیئت علمی عالقه مندي به پذیرش مسئولیت مـشاوره و دانـشجویان بـا                -1-4
 سال سابقه فعالیت آموزشی به پیشنهاد مسئول استادان مشاور و تائید معـاون آموزشـی دانـشکده و هیـأت                 3حداقل  

  .نشکده منصوب می گردداجرایی جذب اعضا هیأت علمی دانشگاه با حکم رئیس دا
  حتی االمکان جنسیت و رشته تحصیلی استاد مـشاور بـا  جنـسیت و رشـته تحـصیلی دانـشجو همخـوانی              -1تبصره  

جهـت دانـشجویان دوره هـاي دکتـري عمـومی      . داشته باشد و در طول تحصیل دانشجو، استاد مـشاور ثابـت بمانـد      
وره تحصیل مـی توانـد اسـتاد مـشاور جدیـدي انتخـاب       پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي در هر مرحله از طول د        

  .شود
  . گذراندن دوره هاي آموزشی مرتبط با وظایف استاد مشاور الزامی است-2تبصره 

استاد مشاور جانشین به پیـشنهاد اسـتاد مـشاور    )  ماه6حداکثر به مدت (  در زمان حضور نداشتن استاد مشاور        -2-4
در صـورتی کـه عـدم حـضور اسـتاد      . ده با همان مسئولیتها انتخاب مـی شـود  مربوطه و تائید معاون آموزشی دانشک   
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مشاور بیش از شش ماه ادامه داشته باشد استاد مشاور جانشین یا استاد مشاور دیگري جایگزین اسـتاد مـشاور قبلـی                  
  .خواهد شد

القـه منـد بـه مـشاوره      در موارد ضروري مسئول استادان مشاور دانشکده می تواند از دانشجویان فرهیخته و ع       -3-4
  .به عنوان دانشجوي همیار جهت کمک به استاد مشاور بهره گیرد

 در صورت لزوم به پیشنهاد مسئول استادان مشاور دانشکده و تائید کمیتـه مرکـزي اسـتادان مـشاور دانـشگاه                 -4-4
  .دمی توان از کارشناسان مجرب و غیر هیأت علمی به عنوان دستیار استاد مشاور استفاده نمو

 روسا و معاونین دانشگاه ها و دانشکده ها و روساي مراکز آموزشـی درمـانی بـا توجـه بـه گـستردگی شـرح               -5-4
  .وظایف خود در زمان تصدي مشاغل فوق حتی االمکان به عنوان استاد مشاور انتخاب نشوند

ین نامـه را انجـام دهـد بـا      انتخاب استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در صورتی که تمامی مفاد این آئـ          -6-4
 .  به عنوان استاد مشاور دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر بالمانع است4-1رعایت بند 

  

  فصل سوم
  شرح وظایف استاد مشاور: 5ماده

 استاد مشاور باید آشـنا و مـسلط بـه کلیـه آئـین نامـه هـا و دسـتورالعمل هـاي آموزشـی، رفـاهی، فرهنگـی،                       -5-1
  .اوره باشد و به وظائف و اختیارات خود آگاه باشداجتماعی ، پژوهشی و مش

  .دانشگاه موظف است جهت آشنایی استادان مشاور با موارد فوق کارگاه هاي آموزشی برگزار نماید: تبصره
 توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود بـه دانـشگاه و آشـنا نمـودن آنـان بـا واحـدهاي مختلـف دانـشگاه و             -2-5

  .حل تحصیل از وظائف استاد مشاور استمکان هاي مختلف شهر م
 استاد مشاور باید دانشجو را بـا مقـررات و ضـوابط آموزشـی، پژوهـشی ، دانـشجویی و انـضباطی در مقـاطع            -3-5

  .مربوطه آشنا نماید
 استاد مشاور باید براي دانشجویان با رعایت محرمانه بودن اطالعات مربوط به آنان پرونـده اي تـشکیل دهـد             -4-5

  : ي اطالعات ذیل باشدکه حاو
ایـن  . پرسشنامه اي که شامل اطالعـات فـردي، تحـصیلی، خـانوادگی، اجتمـاعی و اقتـصادي دانـشجو باشـد              ) الف

در روز ثبت نام اولیه توسط دانـشجو تکمیـل شـده و بـه اسـتاد مـشاور تحویـل داده مـی          ) فرم الف و ب   (پرسشنامه  
   .شود
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 اطالعات هر نیمسال تحصیلی وي باشد این فرم توسط حـوزه       فرم وضعیت تحصیلی دانشجو که شامل خالصه      ) ب
  .معاونت آموزشی دانشکده تکمیل می گردد

تصاویر کارنامه هاي پایان هر نیمسال تحصیلی دانشجو مـه توسـط آمـوزش دانـشکده در اختیـار اسـتاد مـشاور                ) ج
  .گذاشته می شود

  و مشاوره هاي انجام شده از سوي استاد مشاورفرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور ) د
یک نسخه از گزارش ویژگیهاي عاطفی، فرهنگی و تربیتی دانشجو که بـه مرکـز مـشاوره دانـشگاه ارجـاع داده             ) ه

  .شده است همراه با نتایج معاینات اقدامات درمانی و مشاوره هاي انجام شده 
لی و نحـوه ادامـه تحـصیل و آمـاده سـازي وي بـراي پـذیرش         استاد مشاور باید به دانشجو در زمینه هاي شـغ         -5-5

  .مسئولیت شغلی در آینده مشاوره هاي الزم را ارائه نماید
 هدایت و برنامه ریزي درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روشهاي صحیح مطالعه و ترغیب بـه حـضور در          -6-5

  .ستفعالیتهاي فوق برنامه علمی و فرهنگی از وظایف استاد مشاور ا
 جابجـایی، حــذف و اضـافه و حــذف    کلیـه فـرم هــاي انتخـاب واحــد، گـواهی پزشــکی، میهمـانی، انتقــال ،     -7-5

اضطراري واحدهاي درسی ، حذف کلیه درس هاي اخذ شده در یـک نیمـسال مـی بایـست توسـط اسـتاد مـشاور             
  .بررسی و تائید گردد

 حـال و پیگیـري آن در آینـده مـی بایـست       ارزیابی مداوم و شناخت وضعیت تحصیلی دانـشجو در گذشـته،      -8-5
  .توسط استاد مشاور انجام گیرد

 استاد مشاور باید استعدادها و توانایی هـاي بـالقوه دانـشجو را شـناخته و بـه شـکوفایی منطقـی آنـان کمـک                  -9-5
نموده و دانشجویان موفـق در زمینـه هـاي آموزشـی، پژوهـشی و فرهنگـی را از طریـق مـسئول اسـتادان مـشاور بـه               

  .مسئولین دانشکده معرفی نماید
 مشاوره و انتقال اطالعات و تجربیات به دانشجو باید توسط اسـتاد مـشاور جهـت اتخـاذ تـصمیم مناسـب و                   -10-5

  .تقویت روحیه خود تصمیمی دانشجو انجام گیرد
وانـی،  عوامـل اقتـصادي، عـاطفی، ر   (  استاد مشاور باید مسائل و عوامـل مـوثر بـر رونـد تحـصیلی دانـشجو            -11-5

را بررسی و شناسایی نموده و در صورت لزوم به مراکز مربوطه ارجاع دهد و بـه دانـشجو در            ) اجتماعی و فرهنگی  
  .جهت پیشرفت تحصیلی و جبران کاستی هاي وي کمک نماید
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 استاد مشاور باید بـه شـرایط محیطـی، خـانوادگی و تحـصیلی دانـشجو توجـه داشـته و در صـورت نیـاز بـا                 -12-5
  .ن و کارشناسان مسائل مربوط به مشکالت دانشجوان مشورت نمایدصاحبنظرا

 استاد مشاور بنا به صالحدید در زمینه مشکالت دانشجو به خـانواده وي اطـالع داده و در صـورت لـزوم بـا          -13-5
  .آنان مشاوره کند

  .شی کسب نمایدالزم است در این خصوص استاد مشاور تبحر الزم را از طریق گذراندن دوره هاي آموز: تبصره
 استاد مشاور باید مشکالت دانـشجویان را بـا همـاهنگی مـسئول اسـتادان مـشاور دانـشکده بـه مـدیر گـروه                    -14-5

  .اعالم نماید) حسب مورد( مربوطه یا معاونت آموزشی دانشکده 
د از جملـه کمیـسیون مـوار   (  در صورت دعوت استاد مشاور الزم است در جلـسات دانـشگاه یـا دانـشکده              -15-5

که تصمیم گیري آموزشی، رفاهی و یا انضباطی در مورد دانـشجوي تحـت پوشـش    ...) خاص و کمیته انضباطی و  
  .وي صورت می گیرد به صورت مشورتی شرکت کند

 استاد مشاور باید دانشجویان را با هماهنگی مسئول استادان مشاور به واحـدهاي مختلـف دانـشگاه از جملـه           -16-5
یی تحصیلی دانشگاه در مواردي که نیاز به همکاري و مشاوره تخصصی داشته باشد معرفـی          مرکز مشاوره و راهنما   

  .کند
  .پیگیري پرونده هاي ارجاع شده به مراکز ذیربط از وظایف استاد مشاور است: تبصره

بـه اسـتادان مـشاور     استاد مشاور باید در گردهمایی و کارگاه هاي توجیهی و آموزشـی و جلـسات مربـوط      -17-5
  .شرکت کند

 استاد مشاور باید در جلسات ماهانه که توسط معاون آموزشـی دانـشکده و مـسئول اسـتادان مـشاور در هـر                  -18-5
  .نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد شرکت کند

اور  استاد مشاور باید در پایان هر نیمسال تحصیلی گزارش عملکرد خود را تهیـه و بـه مـسئول اسـتادان مـش                   -19-5
  .دانشکده ارائه نماید

  :6ماده 
  .مسئولیت مشاوره دانشجویان میهمان با استاد مشاور دانشگاه مبدا است

در صورت لزوم مسئول استادان مشاور در دانشگاه مقصد به مـشکالت ایـن دانـشجویان رسـیدگی خواهـد                  : تبصره
  .کرد
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  : 7ماده 
خارج و یا از داخل در طول تحصیل در دانشگاه مقصد هماننـد     کلیه دانشجویان انتقالی اعم از دانشجویان انتقال از         

  .دانشجویان همطراز خود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد
  :8ماده 

  .حتی االمکان دانشجویان غیر ایرانی تحت پوشش یک استاد مشاور باشند
 ایـن  14مجـاز اسـت تـابع تبـصره ماغـده      دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان غیر ایرانی آنها بیشتر از سقف          : تبصره

  .آئین نامه می باشند
  

  نحوه حضور و محاسبه امتیازات استاد مشاور
  :9ماده 

حضور استاد مشاور در دانشکده از یـک روز قبـل از ثبـت نـام تـاغ یـک روز پـس از آن و همچنـین در روزهـاي               
  .حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسی الزامی است

  : 10ماده 
اعات و محل مالقات با دانشجویان باید از ابتداي هر نیمسال مشخص گردد و استاد مشاور باید بـه مـدت حـداقل          س

  . دانشجو در هفته حضور مفید داشته باشد5یک ساعت به ازاي هر 
برنامه حضور استاد مشاور با توجه به ساعت کالس دانشجویان تحت پوشش بـا همـاهنگی مـسئول اسـتادان        : تبصره
  .ر تهیه می شودمشاو
  : 11ماده 

 واحـد درسـی نظـري در هـر نیمـسال تحـصیلی در وظـایف آموزشـی اسـتاد مـشاور           1/0به ازاي هر دانشجو معادل   
منظور خواهد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات و تائید مسئول استادان مشاور دانشکده و معاون آموزشـی             

 .دانشکده می باشد

ون احتساب واحد موظف آموزشی و تمام وقتی عضو هیئـت علمـی بـه صـورت حـق             واحدهاي مذکور بد  : تبصره
  .التدریس پرداخت خواهد شد

  :12ماده 
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 آئـین نامـه ارتقـاي اعـضاي     3طبـق مـاده   (  امتیاز اجرائی جهت ارتقـا  2دانشجو در هر سال تحصیلی به ازاي هر ده    
  .منظور خواهد شد) هیأت علمی

  :13ماده 
ستاد مشاور براساس عملکرد و انجام وظایف مربوطه با نظـر مـسئول اسـتادان مـشاور و تائیـد         امتیازات داده شده به ا    

معاون آموزشی دانشکده جهت لحاظ در سابقه آموزشی اسـتاد مـشاور ، بـه معاونـت آموزشـی دانـشگاه مـنعکص                  
  .خواهد شد

  : 14ماده 
 دانـشجو بـه   15حداکثر ) در غیاب استاد مشاوریا استاد مشاور جانشین    ( تعداد دانشجویان مرتبط با هر استاد مشاور        

 واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی خواهـد بـود کـه ترجیحـاً از میـان ورودي هـاي یـک            5/0 دانشجو   5ازاي هر   
  .سال تحصیلی برگزیده می شوند

  . نفر افزایش دهد30در شرایط خاص، دانشکده می تواند تعداد دانشجویان را به حداکثر تا : تبصره
  :15ماده 

 را اجرا نکند به همان میزان از امتیـازات وي کـسر خواهـد    5چنانچه استاد مشاور بخشی از وظایف مندرج در ماده        
  .شد

  : 16ماده 
در صورتی که استاد مشاور به تشخیص مسئول استادان مشاور در اجراي وظایف محوله قصور بارز داشـته باشـد بـا           

  .لع خواهد شدنظر و حکم رئیس دانشکده از این مسئولیت خ
  

  :فصل چهارم
  جایگاه و وظایف مسئول استادان مشاور

  : 17ماده 
مسئول استادان مشاور هر دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده ، طی حکمی از طرف ریاست دانـشکده بـه      

  .مدت دو سال منصوب و زیر نظر معاون آموزشی دانشکده فعالیت می کند
ان مشاور دانشکده از سمت خود با پیشنهاد معاون آموزشـی دانـشکده توسـط ریاسـت               تغییر مسئول استاد  : 1تبصره  

  .دانشکده می باشد
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  .انتخاب مجدد مسئول استادان مشاور بالمانع است: 2تبصره 
  : 18ماده 

  . سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و یا استاد مشاور باشد3مسئول استادان مشاور باید داراي حداقل 
افرادي که عالوه بر سه سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و یا استاد مشاور در گذشته داراي سـوابق                : تبصره

  .اجرایی نیز بوده اند در اولویت انتخاب سمت مسئول استادان مشاور قرار می گیرند
  : 19ماده 

ائید معاون آموزشـی دانـشکده   مسئول استادان مشاور در قبال نظارت بر نحوه فعالیتهاي استادان مشاور در صورت ت        
  .از امتیازي معادل سه واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی برخوردار می شود

  :20ماده 
  .مسئول استادان مشاور در جلسات شوراي آموزشی دانشکده بدون حق راي شرکت می کند

  :21ماده 
ا تائیـد معـاون آموزشـی دانـشکده     تقسیم دانشجویان بین استادان مشاور توسط مسئول استادان مشاور دانـشکده و بـ        

  .حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی انجام می شود
  :22ماده 

قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی، برنامه حضور استادان مـشاور توسـط خـود آنـان و بـا همـاهنگی مـسئول اسـتادان           
اد تنظـیم شـده و بـه مـسئول اسـتادان مـشاور       مشاور، با توجه به برنامـه کالسـی دانـشجویان تحـت پوشـش هـر اسـت            

  .دانشکده تحویل می گردد
  :23ماده 

مسئول استادان مشاور دانشکده پس از اخذ برنامه استادان مشاور کلیه گروه هاي تحت پوشش طـی اطالعیـه اي بـا     
جـراي ایـن   همکاري اداره آموزش دانشکده این برنامه را به اطـالع دانـشجویان دانـشکده مـی رسـاند نظـارت بـر ا          

  .برنامه بر عهده مسئول استادان مشاور دانشکده می باشد
  :24ماده 

در پایان هر نیمسال تحصیلی فرم گزارش عملکرد تکمیل شده توسط استادان مشاور هـر دانـشکده توسـط مـسئول           
  .استادان مشاور دانشکده، جمع بندي و به معاونت آموزشی دانشکده ارسال می گردد

  :25ماده 
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االنه عملکرد استادان مشاور توسـط دانـشجویان انجـام و نتـایج آن از طریـق مـسئول اسـتادان مـشاور بـه                      ارزیابی س 
  .معاون آموزشی دانشکده ارائه می شود

  :26ماده 
نیازسنجی و هماهنگی جهت برگزاري کارگاه هاي آموزشـی و تـوجیهی جهـت اسـتادان مـشاور اعـم از مـشاوره                   

از طریـق مـسئول   ... و بررسـی مـشکالت آموزشـی و رفتـاري دانـشجویان و             مهارتهاي ارتباطی، روشـهاي مطالعـه       
  .استادان مشاور انجام می گیرد

  : 27ماده 
جلسات هماهنگی ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشی دانشکده توسط مسئول استادان مشاور برنامـه ریـزي و            

  .برگزار می گردد
  

  شرح وظایف سایر واحدهاي ذیربط آموزشی
ادارات آموزش دانشکده ها الزم است بطور مداوم ترتیبی اتخاذ نماینـد کـه گـزارش وضـعیت تحـصیلی          : 28ه  ماد

شامل انتخاب واحد، کارنامه و احکام تشویقی و یا احکام انضباطی دانـشجویان را بـه صـورت محرمانـه در اختیـار         
ی معاون آموزشـی دانـشکده مـی توانـد     ر صورت لزوم پرونده تحصیلی دانشجو با هماهنگ       . استاد مشاور قرار دهند   

  .توسط استاد مشاور بررسی شود
  

  : 29ماده 
معاونت هاي آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، فرهنگی موظف هستند که تـصویر کلیـه آئـین نامـه هـا و مقـررات                  

  .مربوطه را جهت اطالع کلیه استادان مشاور براي مسئولین استادان مشاور ارسال کنند
  : 30ماده 
مدیران گروه هاي آموزشی موظفند جهت ایجاد ارتبـاط بهتـر بـین اسـتادان مـشاور هـر گـروه و دانـشجویان،          کلیه  

  .همکاري الزم را به عمل آورند
  : 31ماده 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

اداره مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در سطح سـتادي نـسبت بـه تهیـه و ارائـه راهکارهـاي           
براي مراکـز مـشاوره و مـشاوري تحـصیلی دانـشگاه هـا و همچنـین برگـزاري         مناسب و متون آموزشی و مطالعاتی      

  .کارگاه هاي مرتبط با وظایف استادان مشاور اقدام نماید
  : 32ماده 

ریاست دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی الزم است حمایتهاي الزم اداري و مالی را براي تحقق وظـایف اسـتادان          
  .مشاور فراهم آورد

  : 33ماده 
  :ه مرکزي استادان مشاور با ترکیب ذیل در سطح دانشگاه تشکیل می شودکمیت

  معاون آموزشی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته - 1
 مدیر امور آموزشی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته - 2

 معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه - 3

 معاونین آموزشی دانشکده ها - 4

 مسئولین استادان مشاور دانشکده ها - 5

  معاونت دانشجویی، فرهنگیمسئول دفتر مشاوره - 6

  
  :شرح وظایف کمیته مرکزي استادان مشاور: 34ماده 

 چگونگی استفاده بهینه از سیاستهاي کالن و ظرفیتهاي موجود اداره خدمات، در رابطـه بـا رفـع مـشکالت               -1-34
  .دانشجویان توسط کمیته مرکزي بررسی و ارزیابی می گردد

ده ها و تصمیم گیري در جهت حـل مـشکالت مربوطـه توسـط کمیتـه         بررسی گزارشهاي واصله از دانشک     -2-34
  .مرکزي انجام می گیرد

 هزینه مورد نیاز جهت تامین اعتبارات اجراي طرح آئین نامه استاد مـشاور و پیگیـري اعتبـارات مـورد نیـاز             -3-34
  .توسط کمیته مرکزي برآورد و پیشنهاد می گردد

  .در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد جلسات کیمته مرکزي حداقل یک بار -4-34
  .الزم است صورتجلسات کمیته مرکزي به مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ارسال گردد: تبصره
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 مصوبات کمیته مرکزي با رعایت اجراي مواد مندرج در آئین نامه توسـط کلیـه دانـشکده هـا الزم االجـرا               -5-34
  .است
  : 35ماده 

دسـتورالعمل مربوطـه توسـط معاونـت       ئین نامه نیاز به دستورالعمل اجرائی داشته باشـد، چنانچه برخی از مواد این آ   
درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب در شـوراي عـالی برنامـه ریـزي علـوم         آموزشی وزارت بهداشت،  

  .پزشکی ابالغ می شود
  : 36ماده 

جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مـورخ   تبصره در سی و نهمین     14 ماده و    36این آئین نامه مشتمل بر      
 مـورخ  25 به تصویب رسید و از تـاریخ تـصویب جـایگزین آیـین نامـه اسـتاد راهنمـا مـصوب جلـسه                    22/3/1388
  . شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی خواهد شد و کلیه آئین نامه هاي مغایر با آن ملقی می باشد22/2/82
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